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שבועות1

ר' יוסי הגלילי אומר והוא עד או ראה או ידע בעדות המתקיימת בראיה בלא ידיעה ובידיעה בלא ראיה הכתוב מדבר א"ל
רב פפא לאביי לימא ר' יוסי הגלילי [רש"י: דאמר אין עדות מתקיימת אלא בראיה וידיעה חוץ מעדות ממון] לית ליה דר'
אחא [רש"י: דדאין ומחייב בדדמי כגון גמל האוחר בין הגמלים דמחייב ליה בלא ראיה בדדמי] דתניא ר' אחא אומר גמל

האוחר [רש"י: בועט ברגליו ולי נראה כשבא ליזקק לנקיבה הוא נלחם ומכה ברגליו גמלים שסביבותיו …] בין הגמלים ונמצא
גמל הרוג בצידו בידוע שזה הרגו דאי אית ליה דר' אחא בדיני נפשות נמי משכחת לה [רש"י: דמתקיימת בלא ראיה כגון הא
דשמעון בן שטח דאי דיינת ליה בדיני ממונות גבי גמל משום דבידוע שזה הרגו ה"נ בידוע שזה הרגו] כר"ש בן שטח דתניא

אר"ש בן שטח אראה בנחמה אם לא ראיתי אחד שרץ אחר חבירו לחורבה ורצתי אחריו ומצאתי סייף בידו ודם מטפטף
והרוג מפרפר אמרתי לו רשע מי הרגו לזה או אני או אתה אבל מה אעשה שאין דמך מסור בידי שהרי אמרה תורה על פי

שנים עדים או שלשה עדים יומת המת אלא המקום יפרע ממך אמרו לא זזו משם עד שנשכו נחש ומת

משמע הכא דר' אחא אית ליה אומדנא בדיני נפשות ותימה דבפ' אחד דיני ממונות ... משמע דלא איירי רבי אחא[תוספות] 
בדיני נפשות וי"ל דודאי מעיקרא דס"ד דלא מיתוקם כרבנן ע"כ מוקי לה כר' אחא ואית לן למימר דלא איירי אלא בדיני

ממונות דוקא ולא בדיני נפשות כי היכי דתיתוקם מתני' כוותיה אבל לפי המסקנא דמוקי לה כרבנן מ"ל דר' אחא אית ליה
אומדנא אפי' בדיני נפשות

אבל עוד תימה דמשמע משום דאית ליה בדיני ממונות אית ליה נמי בדיני נפשות וא"כ אפי' לית ליה דר' אחא משכחת לה
אומדנא בדיני נפשות לכ"ע כמו שעלתה לו נשיכה על ראשו ונקב קרום של מוח דאפי' רבנן מודו בהאי אומדנא כדמוכח

1בפרק כל הנשבעין לקמן (דף מו:) כגון שעלתה לו נשיכה על גבו ובין אצילי ידיו וי"ל דהמ"ל ולטעמיך:

סנהדרין2

בדיני נפשות הוא דלא אמדינן הא בדיני ממונות אמדינן כמאן כר' אחא דתניא ר' אחא אומר גמל האוחר בין הגמלים ונמצא
גמל הרוג בצידו בידוע שזה הרגו וליטעמיך עד מפי עד דקתני בדיני נפשות הוא דלא אמרינן הא בדיני ממונות אמרינן
והתנן אם אמר הוא אמר לי שאני חייב לו איש פלוני אמר לי שהוא חייב לו לא אמר כלום עד שיאמר בפנינו הודה לו

שהוא חייב לו מאתים זוז אלמא אף על גב דפסילי בדיני ממונות אמרינן להו בדיני נפשות הכא נמי אף על גב דפסילי בדיני
2ממונות אמרינן להו בדיני נפשות:

רמב"ם3

המצווה המשלימה ר"צ האזהרה שהזהרנו מלהוציא לפועל את העונשים על פי אומד חזק ואפילו קרוב לודאי, כגון שהיה
אדם רודף אחר שונאו להרגו ונמלט ממנו לבית, ונכנס אותו הרודף אחריו, ונכנסנו אנחנו אחריהם ומצאנו את הנרדף הרוג
מפרפר, ושונאו הרודפו עומד עליו כשהסכין בידו ושניהם מגאלים בדם - הרי אין הסנהדרין הורגים רודף זה על דרך קיום

העונש, כיון שאין שם ברור בעדים שראו את הרציחה ובאה האזהרה בתורת האמת מלהרוג את זה. והוא אמרו יתעלה: "ונקי
וצדיק אל תהרג וגו'" (שם כג, ז). ובמכילתא אמרו:

"ראוהו רודף אחר חברו להרגו והתרו בו ואמרו לו: ישראל הוא, בן ברית הוא אם הרגת אותו תהרג, והעלימו
עיניהם ומצאוהו הרוג ומפרפר והסיף מנטף דם מיד ההורג, שומע אני יהא חייב? - תלמוד לומר: ונקי וצדיק

אל תהרג".

ואל יקשה בעיניך דבר זה ואל תחשוב שזה דין עוול - לפי שהדברים האפשריים יש מהם שאפשרותם קרובה מאד, ומהם
שאפשרותם רחוקה מאד, ומהם בינוניים בין אלו, וה"אפשר" רחב מאד. ואילו הרשתה תורה לקיים עונשים באפשר הקרוב

מאד, אשר כמעט קרוב למחייב המציאות כדוגמת מה שהזכרנו - כי אז היו מקיימים את העונשים במה שהוא יותר רחוק מזה
ובמה שהוא עוד יותר רחוק, עד שיקיימו את העונשים וימיתו בני אדם בעוול באומדן קל לפי דמיון השופט. לפיכך סתם
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יתעלה את הפתח הזה וציווה שלא יקיים שום עונש אלא עד שיהיו שם עדים המעידים שברור להם אותו המעשה, ברור
שאין בו שום ספק. ואי אפשר להסבירו אחרת בשום אופן.

ואם לא נקיים את העונשים באומד החזק מאד - הרי לא יוכל לקרות יותר משנפטר את החוטא; אבל אם נקיים את העונשים
ויותר טוב ויותר רצוי לפטור אלף חוטאים, מלהרג נקי אחד ביום מןבאומד ובדימוי אפשר שביום מן הימים נהרוג נקי - 

34.הימים

יש לדיין לדון בדיני ממונות על פי הדברים שדעתו נוטה להן שהן אמת והדבר חזק בלבו שהוא כן אף על פי שאין שם ראיה
ברורה ואין צריך לומר אם היה יודע בודאי שהדבר כן הוא שהוא דן כפי מה שיודע. כיצד … וכן כל כיוצא בזה שאין הדבר

מסור אלא ללבו של דיין לפי מה שיראה לו שהוא דין האמת. אם כן למה הצריכה תורה שני עדים שבזמן שיבואו לפני
הדיין שני עדים ידון על פי עדותן אע"פ שאינו יודע אם באמת העידו או בשקר:

כל אלו הדברים הן עיקר הדין אבל משרבו בתי דינין שאינן הגונים ואפילו היו הגונים במעשיהם אינן חכמים כראוי ובעלי
בינה הסכימו רוב בתי דיני ישראל ... ולא ידון הדיין בסמיכת דעתו ולא בידיעתו כדי שלא יאמר כל הדיוט לבי מאמין
לדברי זה ודעתי סומכת על זה. ... ואעפ"כ אם העיד אדם נאמן בדבר מכל הדברים ונטתה דעת הדיין שאמת הוא אומר

5ממתין בדין ואינו דוחה עדותו ונושא ונותן עם בעלי דינין עד שיודו לדברי העד או יעשו פשרה או יסתלק מן הדין:

אורים ותומים4

בדיני ממונות דלא איברי סהדי רק לשקרא ואם הוא מודה מתחייב עצמו … ואם נתברר לבית דין דהוא אמת אפילו מעוף
הפורח מוציאין ממון ודורות ראשונים היו מוציאין ממון על פי אומדנא … מה שאין כן בדיני נפשות דבעינן עדות גמורה

6ואפילו מודה זה שהרגו אין נהרג עד שיעידו עדים ואפילו ברירי לבית דין כעובדא דשמעון בן שטח ...

אבני נזר5

דהנה הרמב"ם … דאומדנא דשמעון בן שטח … הוא רק גזירת הכתוב בדיני נפשות דלא מהני מגזירת הכתוב דנקי וצדיק אל
7תהרוג, אבל בדיני ממונות מהני אומדנא גדולה ואף על גב דלא קיימא לן כרב אחא בגמל האוחר בין הגמלים:

אחיעזר6

8ומה שתמה הרמב"ן … נראה בשיטת הרמב"ם באומדנא דמוכח כמו בנחבל דמהני בדיני ממונות לא מהני בדיני נפשות, ...

.ספר המצוות להרמב"ם, לא תעשה ר"צ3
4 Blackstone’s Formulation: “All presumptive evidence of felony should be admitted cautiously; for the law holds it 

better that ten guilty persons escape, than that one innocent party suffer.” Increase Mather: “It were better that Ten 
Suspected Witches should escape, than that one Innocent Person should be Condemned.” Alexander Volokh’s tour de 
force   n Guilty Men concludes: “The story is told of a Chinese law professor, who was listening to a British lawyer 
explain that Britons were so enlightened, they believed it was better that ninety-nine guilty men go free than that one 
innocent man be executed. The Chinese professor thought for a second and asked, "Better for whom?"
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